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Basisonderwijs
Agenda
Datum
20 juli
23 juli t/m 31 augustus
3 september

Activiteit
Laatste schooldag/kinderen
gaan gewoon tot 14.00 uur
naar school
zomervakantie
1e schooldag

Algemeen
Gymrooster 2018-2019
We hebben voor de dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag
geregeld dat er een vakleerkracht gym komt. Meester
Frank geeft dan de gymlessen.
Op dinsdagmiddag verdelen we de groepen.
Week 1;
Groep 4; gymt met meester Frank
Groep 5/6; werkt in de klas met meester Michel
Groep 7/8 ; werkt in de klas met juf Karen.
Week 2;
Groep 5/6; gymt met meester Frank
Groep 4; werkt in de klas met meester Michel
Groep 7/8 ; werkt in de klas met juf Karen.
Week 3;
Groep 7/8; gymt met meester Frank
Groep 5/6; werkt in de klas met meester Michel
Groep 4 ; werkt in de klas met juf Karen
Zo hebben de kinderen 1x in de 3 weken extra gym tijd.
Vrijdagmiddag gaan we in twee groepen naar de gym;
Groep 4/ 5 ; gymt met meester Frank en meester Michel
12.30-13.15 uur
Groep 6,7 /8; gym met meester Frank en juf Jolanda
13.15-14.00 uur. Kinderen mogen daarna ( mits
toestemming) vanaf de sporthal naar huis fietsen.
We hebben samen met meester Frank gepuzzeld. We
werken met een leerkracht minder op de middag en we
willen ook de andere vakken nog geven lukt het alleen op
deze manier. We hebben maar 4 middagen. Gym blijft zo
behouden en met een vakleerkracht kunnen we de
gymlessen kwalitatief verbeteren. Ook staan er steeds 2
leerkrachten voor de groepen bij de gymlessen op de
vrijdagmiddag. De dinsdagmiddag zijn de groepen
gesplitst en dus kleiner en zijn er geen twee nodig.
We gaan dit eerst tot de herfstvakantie uitvoeren en dan
met het team evalueren. Mochten er vragen zijn loop dan
even naar binnen of bel.

Leerlingenraad
We willen Sil, Manouk, Ivar, Jente, Daniël en Joska
bedanken. Ze hebben meegedacht en goede ideeën
aangedragen voor de school. Ze hebben zelfs met de
directeur bestuurder gesproken. Er liggen al plannen klaar
voor komend schooljaar en de nieuwe leerlingenraad kan
er zo mee verder. Ze hebben het zelf ook erg leuk
gevonden vertelden ze.
Bedankt
De school is weer fris en dat is
dankzij de hulp van een grote
groep ouders. Met emmers en
doekjes
werden
kasten
en
speelgoed
schoongemaakt.
Heerlijk ruikt het overal. Alle
ouders bedankt!
Dankzij de inzet van een grote groep ouders is het lokaal
voor groep 3 al helemaal ingericht. Het magazijn werd
opgeruimd en de grote handenarbeidkast is in stukjes
naar de stort gebracht. Wat een POWER!
Dit schooljaar hebben veel ouders meegeholpen bij
activiteiten en dankzij al deze hulp kunnen we van alles
organiseren. Heel erg bedankt allemaal. We hebben u
allemaal een pen gegeven met een bedankje eraan.
Hopelijk kunnen we komend jaar ook een beroep op u
doen.
We wensen u nog een fijne vakantie en tot maandag 3
september.
Bijlagen:

Nieuws uit de groepen
Groep 1
Vandaag heeft groep 1 nog 50 muntjes verdiend en
mogen daarom nog een keer op het grote plein spelen.
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Oefenuurtje in groep 2
Na de vakantie gaan ze echt naar groep 2, vandaag een
uurtje "oefenen" bij juf Annet.
Spannend en gezellig.

Groep 1 en 2
Vakantiegevoel!
Vanwege het mooie weer besloten de juffen van groep 1
en 2 waterfestijn te houden. De kinderen hebben gisteren
enorm van genoten! De tuinslang heeft goed zijn dienst
gedaan.

Groep 3-4
Verjaardag juffen
Vrijdag 13 juli hebben wij de verjaardag van de juffen
gevierd. Jammergenoeg kon juf
Marion er niet bij zijn vanwege
ziekte, maar we hebben zo hard
gezongen dat ze het in Westerbork
kon horen! We zijn enorm verwend
met
mooie
tekeningen,
lieve
cadeautjes
en
een
prachtig
groepscadeau!
Iedereen
heel
hartelijk bedankt, namens beide
jarige
Jetten!
Het
was
een
superleuke dag vol spelletjes, lekker
snoepen, pannenkoeken bakken en
opeten, film kijken (en nog meer
snoepen), kortom een topdag!
Deze geweldige verjaardag was niet mogelijk zonder de
hulp van fantastische moeders, dus bij deze: lieve ouders,
hartelijk dank!

pannenkoeken eten in de hal

Vandaag gaan we oefenen in de nieuwe groep en morgen
hebben we de laatste schooldag en dan……..is het
vakantie!!!
Een hele fijne vakantie en we willen jullie hartelijk
bedanken voor de hulp van het afgelopen jaar!

Project Vakantie lezen!
Dinsdagmiddag werden wij hartelijk ontvangen door
Jeanet Stoot-Landman van de bibliotheek Smilde. We
begonnen met een leuke quiz waarbij we allerlei zaken
over de bibliotheek leerden. Enkele vragen waren:
(hoelang mag je een boek lenen, mag je alleen bij de
bibliotheek Smilde lenen met je pas, wat betekenen de
plaatjes op de rug van de boeken? Wilt u het antwoord op
deze vragen weten, dan kunt u het uw kind vragen!
Daarna
mochten
we
allemaal
een
leuk,
spannend,
interessant,
diervriendelijk of sportief
boek uitzoeken en kregen
we een tasje om het boek
in te doen. Jeanet had er
nog
allerlei
leuke
spulletjes in de tas gedaan
en heeft ons tot slot nog
getrakteerd op een mooi
verhaal. Een mooi begin
van
het
project
vakantielezen!
Veel
leesplezier en vergeet u
niet om de boeken weer
op tijd in te leveren?
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Groep 7-8

Musical groep 7/8
Op woensdag 11 juli hebben wij de musical ‘Betoeterd’
gespeeld. In de ochtend voor de groepen 1 t/m 6 en in de
avond voor familie en vrienden.
De musical speelt zich af in de Bekersteeg. De leukste
buurt van de stad. Alleen wil meneer Ronald Ramp voor
zijn dochter Paris een penthouse bouwen. Daarvoor moet
de Bekersteeg gesloopt worden. Een zwerver(Sjef) die in
een vuilnisbult woont komt af en toe tevoorschijn met zijn
magische trompet. Door zijn mooie muziek stopt het
geruzie en stopt meneer Ronald Ramp uiteindelijk de
sloop. De Bekersteeg mag blijven!
Het was een leuke musical om te spelen. De generale
repetitie was het engst. In de avond moesten we er om
zes uur zijn en gelijk omkleden. Toen we achter het
gordijn stonden was het bij de generale repetitie zenuwen
maar bij de avond was het gewoon relaxt. En toen gingen
we van start. Er werd veel gelachen om de grapjes en er
werd helemaal meegeleefd met de mensen in de
Bekersteeg. Kortom een geslaagde musical!

Directie en team van IKC Prinses Margriet wenst u
een

Jasper Pit groep 7

Einde schooljaar
Donderdag 19 juli komt groep 6 een kijkje nemen in hun
nieuwe lokaal en groep. In het nieuwe schooljaar mogen
zij een eigen etui en huiswerkmap mee nemen naar
school.
Lieve dames en lieve heren van onze groep 7 en 8….wat
hebben wij genoten van jullie! Dank je wel voor ons
bijzondere eerste jaar bij jullie op school. Inmiddels voelt
en is dit onze school 
De gezelligheid, de humor, het harde werken, het
samenzijn met jullie en jullie ouders, de hulp, het samen
groeien en slimmer en sterker worden…fantastisch!
Lieve toppers van groep 8: Veel succes op jullie nieuwe
school! Kom nog eens vertellen hoe het met jullie gaat 
Wij zijn heel benieuwd!
Lieve toppers van groep 7: Geniet van jullie
welverdiende vakantie en heel graag tot ziens in groep 8,
jullie laatste jaar!
Lieve toppers van groep 6: wees zeer welkom in jullie
nieuwe groep. Samen geven we er een gouden randje
aan!
Tot volgend jaar!
Lieve groet van juf Karen en juf Jolanda
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